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A Kiroli Gáspár Református Egyetem Állam-és 
Jogtudományi Kara 2005. december 1-jén tartot
ta I. Országos Büntető-jogtörténeti Konferenciá

ját Budapesten. Máthé Gábor, a Kar dékánja támogatta 
az ötletadó Domokos Andrea, a Kar Büntetőjogi Tan
székének vezetője elképzelését és a Büntetőjogi, vala
mint a Római Jogi Tanszék oktatóival közös szervezés
ben hagyományteremtő céllal meghirdette a büntető
jogtörténet kuriózumnak számító országos konferenciá
ját. A Konferencia előadói két Szekcióba -  Római és 
Középkori Jogtörténeti, valamint Újkori Magyar Jog- 
történeti Szekciók -  tagozódva a büntetőjog történeti 
fejlődése különböző állomásainak során felmerült 
egyes kérdések, illetve intézmények mélyebb vizsgála
táról tartottak értekezést. A Római és Középkori Jogtör
téneti Szekció levezető elnökének, Hamza Gábor D.Sc. 
akadémikusnak a bevezető szavait követően a szakmai 
tanácskozást Molnár Imre D.Sc., professor emeri tus, 
egyetemi tanár (SZTE-ÁJK) előadása nyitotta meg. A 
professzor úr a római büntetőeljárási jog alapelvei kö
zül a vádra és védelemre vonatkozó elvek tartalmába 
nyújtott alapos betekintést. Előadásában megállapította, 
hogy a primitív jogtól eltekintve Róma egész története 
során érvényesült az az eljárásjogi alapelv, hogy vád
emelés nélkül büntetőeljárást lefolytatni nem lehet, il
letve a vádlottat megillette a védelem joga. külön emlí
tésre érdemesnek tartotta, hogy a legtöbb római bün
tetőeljárásjogi alapelv ma is megtalálható, szinte vala
mennyi modern európai állam jogában. Többek között 
A. Wacke-t „hívta" tanúbizonyságul, aki kimutatta, 
hogy a német alkotmány (Art. 103) legfontosabb alap
elvként kezeli a „Nulla poena sine lege" és a „Ne bis in 
idem” elveket. Ezen kívül a német alkotmánybíróságra 
is hivatkozott, amely ugyancsak egyik legfontosabb 
alapelvként emeli ki a vádlott meghallgatáshoz fűződő 
jogát. A római büntetőbíróságokra áttérve az előadó ki
emelten mutatta be a quaestios illetve a cognitios bíró
ságok működését. Az elsőben ún. accusatios rendszer 
érvényesült, azaz a vádat a nép közül képviselte valaki, 
ha nem esett a törvény szabta tilalmak alá (pl. infámia, 
nők). A cognitios rendszerben a vádat többnyire egy hi
vatalnok képviselte (inquisitos eljárás). A kutató rámu
tatott arra, hogy mindkét rendszerben a vádló feladata a 
vádlott bűnösségének bebizonyítása, majd megjegyez
te, hogy a látványosan lezajlott bizonyítási eljárásról, 
különösen Cicerótól van bőven ismeretünk, végül szóit 
a vádirattal szemben támasztott szigorú formai és tartal
mi követelményekről. A védelem vonatkozásában az 
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előadó elmondta, hogy az eljárás minden szakaszában 
megillette a vádlottat a védőválasztás joga. néhány sú
lyos bűncselekmény gyanúja esetén pedig kötelező volt 
a védelem és a védő működése, a bizonyítási eljárásban 
bírt döntő jelentőséggel. Kimutatta még, hogy meglepő
en részletesen szabályozták az előzetes letartóztatás so
rán a vádlott jogait, ha ugyanis a vádlott kérte, a kihall
gatás bármely szakaszában védőt kellett biztosítani, 
mert védő nélkül az eljárás nem volt tovább folytatható, 
ugyanis az eljárás célja az igazság kiderítése. A profesz- 
szor úr végül Diocletianus császár egyik rendeletéből 
származó idézettel zárta előadását: ... aliud nihil in 
iudiciis quam iustitiam habere debet (C.7,62,6,1).

Szűcs Magdolna C.Sc., egyetemi docens (Újvidéki 
Egyetem ÁJK), Iniuria -  criminaliter vei civiliter agere 
című előadásában arra a kérdésre kereste a választ, 
hogy a római korban személysértés esetében büntető 
avagy polgári perben lehet-e eljárni, vagy esetleg mind
két perbeli védelem érvényesíthető. Az előadó a római 
történelem különböző korszakain keresztül kalauzolta a 
hallgatóságot a vizsgált kérdés tükrében. Az előadás az 
archaikus korszak elemzésével, azon belül is a XII táb
lás törvényekben szankcionált testi sértések és nem tett
legesen elkövetett személysértések kategóriáinak felvá
zolásával kezdődött, majd a préklasszikus korban bekö
vetkező változásokra terelődött a szó. a fordulópontot a 
társadalmi-gazdasági viszonyok válsága jelentette. Lé
nyeges eltérésnek tartotta a korábbi szabályozáshoz ké
pest a kutató, hogy új tényállások kerültek köz- vagy 
magánüldözés alá, valamint, hogy mindinkább kifeje
zésre jutott a római polgár méltóságának védelme. Szó 
esett Cornélius Sulla lex Cornelia de iniuriis elnevezé
sű törvényéről, mely pontosította a XII táblás törvény
ben foglalt testi sértések elkövetési módját, melyeknek 
crimen jelleget adott, de az eljárást a sértett indíthatta. 
Az előadó megjegyezte, vitatott az irodalomban, hogy e 
törvény milyen büntetést írhatott elő, feltételezése sze
rint pénzbüntetésről lehetett szó és rámutatott arra is. 
hogy nézete szerint Sulla mindenfajta testi bántalmazást 
büntetni kívánt. A következő klasszikus korszak elem
zése során megtudhattuk, hogy fennmaradtak a testi sér
tések egységesen inuriának nevezett tényállásai és a 
cselekmény üldözése lehetséges volt akár civiliter. akár 
criminaliter, ámbár a kettő nem volt halmozható. A 
posztklasszikus korhoz eljutva Paulus Sentenciái alap
ján a kutató arra a következtetésre jutott, hogy az ini- 
uriaként jelentkező testi sértések és a nemi erőszak kü
lönböző fajai crimenekké minősültek és újra időszerűvé 
vált a civiliter vei criminaliter üldözés kérdése. Az elő
adás további részében az előadó a Codex Theodosianus, 
majd az utolsóként vizsgált korszakból, a jusztiniánuszi 
jog korából, a Codex Iustinianus részletes tárgyalásába 
bocsátkozott, idézetekkel alátámasztott érveléssel. Az 
előadó végső megállapításai szerint a feltett kérdésnek 
megválaszolását követve a római jogtörténet folyamán, 
a források által közvetített megoldási lehetőségeket fi
gyelve megállapítható az egyenes irányú fejlődés, mely 
azonban a mai civiliter és criminaliter érdekmegvalósí
tás párhuzamos biztosításáig nem jutott el.
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előadását, akár ma is aktuálisnak ítélve, a „hivatalra pá
lyázó” számára útmutatóul szolgáló néhány ’jó tanács’ 
megidézésével indította. A részlet, amint az előadó rá
mutatott, abból a Commentariolum petitionis („A hiva
talra pályázók kézikönyve”) elnevezésű tanulmányból 
való, amelyet nagy valószínűséggel Marcus Tullius Ci
cero, a híres szónok számára állított össze fivére, 
Quintus, amikor bátyja a római köztársaság legmaga
sabb posztjára, a consuli hivatalra akarta magát megvá
lasztatni. A tanulmány elemzése, értékelése során az 
előadó vizsgálata tárgyává tette az antik kommentár mű
faji sajátosságainak tárgyalását, valamint a vetélytársak- 
ról, Antoniusról és Catilináról, a „kézikönyvben” adott 
jellemzést. A „kézikönyv” szerkezeti felépítése szintén 
hangsúlyt kapott az előadásban. Az előadás szemügyre 
vette még az egyesületeknek és a clienseknek a római 
választásokban betöltött szerepét, amelynek tükrében a 
választási csalás tényállásának és elbírálásának kialaku
lását vizsgálta. A „kézikönyv” szerzőségének kérdését 
illetően az előadó megjegyezte, hogy ez a szakirodalom
ban vitatott ugyan, de a hiperkritika álláspontját elutasít
va és a szöveg kapcsán az eredetiség vélelmét alkalmaz
va érdemesnek látta elfogadni, hogy a szerző a már em
lített Quintus Tullius Cicero, címzettje pedig a nagyhírű 
fivér és szónok, Marcus. Ezután az előadó röviden kitért 
a consuli választások jelentőségére, és végszavában utalt 
rá, hogy nem tudjuk Cicero mennyiben használta fel 
testvére feljegyzését, azonban mindenesetre felhívta a fi
gyelmet arra a tényre, hogy Cicero végül elérte a célul 
kitűzött pozíciót.

A következő referátumból Nagyné Szegvári Katalin 
D.Sc., professor emeríta, egyetemi tanár (ELTE-ÁJK), 
professzorasszonynak köszönhetően a XII-XIV. száza
di büntetőjog történetének központi kérdéséről: a meg
erősödő királyi hatalom intézkedéseiről kaptunk mély
reható elemzést. A professzor asszony előadása az anar
chia kialakulása egyes kérdéseinek tárgyalásával indí
tott, számot adva e tekintetben a magánharcok jelentő
ségéről, mint kiváltó okról, majd az erre a helyzetre re
agáló igazságszolgáltatás beavatkozásának módszereit 
és következményeit mutatta be. Az előadó II. Henrik 
angol király. IX. (Szent) Lajos francia és I. (Barbarossa) 
Frigyes, valamint II. Frigyes német-római császárok 
rendeletéinek összehasonlító elemzését tartotta a leg
megfelelőbbnek e vizsgálat lefolytatásához. A profesz- 
szor asszony kiemelten foglalkozott a közrend megszi
lárdulását elősegítő tényezők -  így a római jog oktatá
sának elterjedése, az egyetemek működése, a városi 
kultúra -  tanulmányozásával és értékelésével. A súlyos 
bűncselekmények körére áttérve képet kaptunk az ezen 
cselekményeket „elintéző” királyi bíróságok működésé
ről. Ennek kapcsán az előadó általánosságban szólt a 
közép-európai jogfejlődésről, leszögezte, hogy e fejlő
dés sokáig megőrizte a partikularizmust, végül a később 
kiépült központi bírósági szerveket említette meg. Az 
előadás záró részében pedig kifejtette, hogy a vizsgált 
országokban a büntetőjog abszolutizmus idején végbe
ment kodifikációja ért el hasonló eredményeket.

Al/nási Tibor Ph.D., egyetemi docens (SZTE-BTK), 
előadásának tárgya Záh Felicián (az előadó kutatásai 
alapján a Zách név eredeti használata lehetett a Záh) íté
letlevelének történeti és filológiai észrevételeket tartal
mazó elemzése, amelynek nyitó gondolataiban felidéz
te az 1330. április 17-én a visegrádi királyi palotában 
történt eseményeket, amikor a Záh nemzetségbe tartozó 
agg nemes. Felicián sikertelen merényletet követett el a 
királyi család ellen. E rendkívüli bűntényt egy szűk hó
nap elteltével egy, amint azt az előadó külön hangsú
lyozta, a magyarországi középkori büntetőjogi gyakor
latban példátlan szigorúságé és kegyetlenségű ítéletle
vél kiadása követte. A bevezető rész után az előadó kü
lönösen ezen ítéletlevél részletes bemutatására töreke
dett. Először arról az ítélőszékről esett szó, amelyet az 
országból a királyi udvarba összesereglett bárók és ne
mesek alakítottak és amely I. Károly király panasza 
nyomán elrendelte a bűnös nemzetségének harmadízig
len történő kiirtását. Ennek taglalása során megtudhat
tuk, hogy a kegyetlen ítélet finom részletszabályozással 
von határt a rokonságon belül azok között, akikre bün
tetésként halálos ítélet vagy örökös szolgaságra vetés 
vonatkozik, miközben mindkét csoportot teljes vagyon
elkobzással is bünteti. Az előadó a továbbiakban ki
emelten tárgyalta azon rendelkezéseket, melyek ponto
san meghatározzák a bűntény hátterének felderítését 
célzó eljárás követendő elemeit. Az előadás utolsó har
madában, mivel az ítéletlevélnek egyetlen eredeti pél
dánya sem ismert, jelentőséghez jutottak a több. mint 
250 évvel későbbi másolatban fennmaradt szöveg hite
lességének vizsgálatával kapcsolatos kérdések is. Eze
ket áttekintve az előadó meggyőzően mutatott rá arra, 
hogy elsősorban néhány nyomós filológiai és történeti 
érv tekintetbe vételével a dokumentum tartalma, a jól 
megállapítható csekély szövegromlás, illetve másolási 
hiba ellenére, alapvetően hitelesnek minősíthető. Az 
előadó referátuma zárszavában még felhívta a büntető
jogtörténet kutatóinak figyelmét az Anjou-kori oklevél
tár című kiadványsorozatra, amely a magyarországi An- 
jou-kor teljes archivisztikai forrásanyagának feldolgo
zásával tetemes mennyiségű büntetőjogi tartalmú irat
anyagot tesz hozzáférhetővé a kutatás számára.

Zlinszky János D.Sc., professor emeritus, egyetemi ta
nár (PPKE-JÁK), referátumában összehasonlító megkö
zelítést alkalmazva Bodó Mátyás Praxis Criminalisa és a 
római jog kapcsolatának értékelésével a ius commune 
érvényesülésének bizonyítékait kutatta a XVIII. századi 
magyar büntetőjogi gyakorlatban. Elsőként átfogó képet 
kaptunk a mű szerkezetéről és történeti előzményeiről, 
értékelve a munka hatását, melynek kapcsán a profes
szor úr rámutatott arra, hogy a mű a maga idejében akár 
úttörőnek számíthatott, sőt a Praxis Criminalis és az 
1843. évi törvényjavaslat között világos párhuzamok 
mutathatók ki. A kutató fontosnak tartotta kiemelni, 
hogy Bodó az usus modernusként ismert XVI-XVII. 
századi gyakorlatot a hazai büntetőgyakorlat, a praxis 
criminalis, magától értetődő forrásaként dolgozza bele 
anyagába, tételesen hivatkozza meg művében a ius com
mune szabályait; ebből kutatásai alapján az következik, _



hogy a közös jog ilyen használata a magyar büntető bí
rói gyakorlatban természetes volt. A közös jogi párhu
zam bizonyítására az előadó további vizsgálódását a 
bűncselekmények rendszerében, a tárgyalás menetében, 
a bűncselekmény általános tanaiban, a vádlottnak kijáró 
törvényes biztosítékok esetében található, felfedezhető 
összefüggésekre tekintettel folytatta le, mindvégig 
konkrét példákkal igazolta és színesítette az elemzést. 
Az előadó kiemelt figyelmet fordított a könyv legrészle
tesebben kidolgozott fejezetére, amely az enyhítőként 
mérlegelendő 24 körülmény felsorolását tartalmazza, 
ahol szintén mindig megjelölésre kerül azok jogforrása. 
A vizsgálat eredményeként a professzor úr általánosság
ban megállapította, hogy a XVIII. századi magyar bün
tetőjog lex-nek, büntető törvénynek, a bűnvádi üldözés 
jogalapjának ismerte el a közös jogot, továbbá egyértel
műen kimutatta, hogy a római jog, illetve az európai kö
zös jog hazai csendes recepciójának legcsattanósabb bi
zonyítéka Bodó Mátyás munkája, amely rendszeresen 
tárgyalja a hazai büntetőjogot 1751-ben.

A Konferencia délutáni Újkori Magyar Jogtörténeti 
Szekciójának, amelynek levezető elnöke Király Tibor 
akadémikus D.Sc. volt, nyitó előadásában Szabó And
rás akadémikus D.Sc., a felvilágosodás korának eszmé
jével és ennek büntetőjogi következményeivel foglal
kozott. Az előadó leszögezte, hogy a felvilágosodás 
eszméinek körében a hatalommegosztás eszméje mel
lett és szorosan ezzel összefüggésben, úgy a bírói hata
lom törvényi kötöttsége, mint a bűncselekménnyé nyil
vánítás és büntetés-meghatározás deklarált alkotmá
nyos elvként szerepelt. Azaz, amint ezt külön hangsú
lyozta, a nullum crimen, nulla poena sine lege elve nem 
egyszerűen dogmatikai találmány, hanem a büntetőjog 
alkotmányos elve, melyhez olyan más alkotmányosnak 
és közjoginak tekinthető elvek kapcsolódnak, mint pél
dául a bűnösségi elv, az analógia tilalma vagy a bünte
tőjog közjogi természete. Ezeket az eszméket Magyar- 
országon a professzor úr véleménye szerint a büntető
jogi szabályrendszer egésze tekintetében a 'Deák-féle' 
1843-as büntetőjogi javaslatok tartalmazták és érvé
nyesítették, amely álláspont eszmetörténeti szempont
ból jelent újdonságot, lévén, hogy a bevett értékelés 
szerint a Csemegi kódex a polgári-liberális jogalkotás 
első tipikus példája. A felvilágosodás eszméinek hor
dozója tehát a professzor úr értekezése szerint a ma
gyar reformkor volt; ennek kapcsán utalt azon tanulmá
nyára, amelyben részletesen bemutatja e korszak sajá
tosságait. A továbbiakban az előadás a büntetőjog köz
jogi-alkotmányjogi függőségét és kötöttségét elemezte, 
melynek értékelésénél kimutatta, hogy a XIX. század
ban a klasszikus büntetőjog az egyéni, közösségi sza
badság garanciája volt, majd kitért arra a megállapítás
ra, hogy a büntetőjog jogrendszerbeli helyét a bünteté
sek határozzák meg s ezek lényege nem kerülhető meg. 
A professzor úr véleményéből kitűnik, hogy elhibázott- 
nak tartja a jelenleg zajló Btk. kodifikációt, mert az 
nem a büntetési rendszer lényegéből indul ki. Összeg
zésképpen a professzor úr még egyszer hangsúlyozta, 
hogy Deák Ferenc javaslata a felvilágosodás magyar

megfelelőjének, a reformkor nemzeti liberalizmusának 
tökéletes eszmei beteljesítője.

Domokos Andrea Pli.D., tanszékvezető egyetemi do
cens (KRE-ÁJK), előadása komplexitásra törekedve a 
székely falutörvények színes-érdekes világába engedett 
betekintést. A vizsgálandó témakört három szinten kö
zelítette meg: a falutörvények megindokolásának, a 
bennük foglalt szankcióknak, valamint az erdő-és kör
nyezetvédelemnek a speciális székely vonásait mutatta 
be széleskörűen. Az előadó elsőként a székely falutör
vények fogalmi ismérveinek tükrében tárgyaltáé törvé
nyek megindokolásának kérdéseit, melyet számos a 
XVIII-XIX. századból fennmaradt törvény preambu- 
lumát idézve illusztrál. Az egyik legfrappánsabbnak íté
li azt a magyarázatot, amely szerint e törvények a ..meg
maradásunkra” valók, továbbá külön figyelmet szentel 
a márkosfalviak nevelő célzatú indokolásának is. Ezt 
követően az előadó a falutörvényekben, illetve jegyző
könyvekben rögzített, falvanként változó, különböző 
szankciókkal foglalkozott részletesen: az árestomba zá
rás, a testi fenyítés, a megszégyenítő büntetések és a va
gyoni büntetések jellegzetességeit ismertette kimerítő
en, minden esetben több konkrét esetet idézve a korabe
li jegyzőkönyvek alapján. A kárjóvátétel kapcsán ki
emelte, hogy a büntető ügyekben fontos elem volt a sér
tett megbocsátása és a kár megtérítése. A kutató megál
lapította, hogy adott kriminális cselekmény elkövetése 
esetén ugyan eshetőleges volt. hogy mikor jár egyik 
vagy másik szankció, de rámutatott arra is, hogy a tár
sadalmi rang vagy előélet mindenképpen befolyásolta a 
büntetéseket. Az előadás záró részében az erdő- és kör
nyezetvédelemmel kapcsolatos szankcionált magatartá
sokról esik szó. ehelyütt külön hangsúlyt kap. hogy a 
székelyek az I. Lipót nevéhez fűződő első erdőtörvényt 
megelőzően már rendelkeztek az erdő védelméről, sőt a 
székelyek erdővédelme egy komplex környezetvédelmi 
rendszer része volt. Összefoglaló gondolataiban az elő
adó párhuzamot vont a napjainkban zajló Btk. kodifiká- 
cióban is nemzetközi elvárásként jelentkező elvek -  a 
társadalmi béke megteremtése, a szankciórendszer dif
ferenciálása, a közösségi jellegű büntetések -  és „jó ele
ink” példája között; így utalva arra, hogy ezek a gondo
latok egyáltalán nem idegenek jogunktól.

Brícz Endre C.Sc., intézetvezető egyetemi docens 
(KRE-ÁJK), a közvetlenség elvének értelmezését vizs
gálta a XIX. és XX. században, melynek mentén ki
emelkedő fontosságot tulajdonított az elv értelmezésé
ben a XX. század folyamán bekövetkező változások
nak. Az előadó a referátum első felében a közvetlenség 
elve fogalmi elemeinek és a kontradiktórius eljárásnak 
az ismérveit szemléltette. Az eljárás körében az ügyész 
tárgyaláson való jelenlétének kérdésével, illetve a tár
gyalási és a nyomozati kihallgatás összevetésével fog
lalkozott. A kihallgatás jellemzőit egyrészt a kriminál- 
taktika, másrészt a nyilvános, közvetlen és kontradik
tórius eljárás nézőpontjából vizsgálta, felsorolva vázla
tosan a két módszer közötti eltéréseket. Ezek tisztázása 
után az előadó úgy dolgozta fel a vizsgálandó témakört, 
hogy négy jogszabály - a Bvp., a Bp., az I. Be. és a II.



Be. -  vonatkozó megoldásait szembesítette egymással. 
Hangsúlyozottan jelentkezett az okiratok, valamint a 
nyomozás során, illetve más eljárási cselekmények 
eredményeként létrejött iratok, jegyzőkönyvek tárgya
láson történő felolvasásával, ismertetésével összefüggő 
rendelkezések elemzése, amelyek szabályait részletesen 
értékelte a továbbiakban. Utolsóként a II. Be. érintett 
paragrafusait különösen a nyomozás során felvett vallo
másokban szereplő kijelentések bizonyító tényként va
ló korlátlan felhasználásának megengedését biztosító 
szabályt vonta kritikai bírálat alá. A következőkben pe
dig e vizsgálat eredményeként kapott következtetéseit 
ismerhettük meg, amelynek lényege összefoglalva ab
ban ragadható meg, hogy az előadó véleménye szerint 
nem önmagában a korábbi kijelentésnek a nyomozati 
iratok alapján történő megismerése a kifogásolható, ha
nem az a baj, hogy ennek a bizonyító ténynek az érvé
nyességi tartományát a törvény hagyja helytelenül meg
vonni. Az előadó végezetül kritikai éllel világított rá az 
1994-98 között zajló kodifikációra, megjegyezve, hogy 
ennek során többet lehetett volna meríteni a XIX. szá
zad végi kodifikációt övező vitákból és XX. század el
ső harmadának tapasztalataiból, sőt ezen túlmenően a 
két vizsgált évszázad fordulójának szakirodalmából 
meg kellene szívlelni sok mindent a közvetlenség fon
tosságáról, bizonyításbeli jelentőségéről.

Mezey Barim C.Sc. habil, dékán (ELTE-ÁJK), referátu
ma igen szemléletes és részletes elemzést nyújtott a bünte
tőjogi szankciórendszer XIX. századi változásainak tech
nikai hátteréről, amelyen keresztül rámutatott a jelenkori 
büntetés-végrehajtás fő problémájának sarokköveire is.

A kutató gondolatmenete abból a megállapításból 
bontakozik ki, mely szerint a büntetés-végrehajtás a 
büntetőjog sikerességének alfája és ómegája. Ezzel 
összefüggésben a szerző rögtön kiemelte, hogy a leg
jobb büntetőjogi kodifikáció, illetve bírói joggyakorlat 
mellett sem lehet hatékony a büntetőjog, amennyiben a 
büntetés-végrehajtás nem egészíti ki a büntetés céljaira 
vonatkozó elképzeléseket a maga praktikus processzu
saival. Ezt követően az előadó a börtönügyi helyzetet, 
mint a büntetés-végrehajtás egyik terrénumát vonta 
vizsgálódási körébe. E tekintetben kiemelt figyelmet 
szentelt ama folyamat értékelő bemutatásának, amely a 
legújabb kori börtönügy kereteit is meghatározta. 
Amint az előadó rámutatott, a korábbi -  középkorban 
gyökerező -  nyilvános, megalázó és elrettentő funkciók 
után a XIX. századi végrehajtási processzus komoly 
fordulatot hozott a szabadságvesztés-büntetés végrehaj
tását illetően, hiszen az új -  falak közé terelt, nevelés
sel, egészségügyi ellátással kiegészített -  végrehajtási 
mód egészen új technikai feltételeket követelt. Erre fi
gyelemmel bemutatta, hogy e feltételek megteremtését 
miként veszélyeztette a börtönnek az egész középkoron 
átívelő históriája -  ami éles ellentétben állt mindazon 
értékekkel, melyet a polgári büntetés-végrehajtási el
méletek becsültek -  és annak építészeti adottságai, me
lyek hosszú időn keresztül meghatározták a legújabb 
kori börtönügy kereteit.

Ennek során jutott el az előadó ahhoz a következte

téshez, mely szerint nem véletlen, hogy a megújulás ép
pen Amerikából indult, abból az országból, ahol hiá
nyoztak a középkori tömlöcök és ezért az alapoktól kel
lett felépíteni nemcsak a börtönügyet, de magukat a 
börtönöket is. Az előadó ezt követően az európai bör
tönügyi küzdelmekről szólt, amelyből kitűnt, hogy a 
kontinens -  a középkori megoldásokból eredendően -  
ebből a szempontból meglehetősen stigmatizált (volt); 
szembesített az európai 'terhek’ két nagy csoportjával: 
egyfelől a középkor börtönépítészeti tradícióival, Ma
gyarországról példaként említve Vác, illetve 
Márianosztra adottságait, másfelől a totális intézmé
nyek felcserélhetőségének elfogadottságával. Ez utób
bit illetően az előadó felvázolta hogyan telepítettek a 
középkori tömlöcök falai közé modernnek képzelt bör
tönöket, továbbá, hogy miként működtek-működhettek 
az egykori kaszárnyák, várak, zárdák vagy tébolydák 
egyaránt az európai börtön építészeti-technikai keretei
ként. Záró gondolataiban az előadó azon meggyőződé
sének adott hangot, hogy a jelenleg is még uralkodó vi
szonyokon az európai büntetés-végrehajtás kizárólag új 
és korszerű börtönök építésével lehet úrrá, hiszen, 
ahogy kritikai éllel rávilágított, a XXI. században a 
büntetés végrehajtását a XIX. század -  akkor korszerű
nek ítélt és vadonatúj -  büntetés-végrehajtási intézetei 
lassan muzeológiai tényként korlátozzák.

Révész T. Mihály C.Sc., egyetemi docens (KRE-ÁJK), 
előadásában a nyomtatott sajtó szabadságát megteremtő 
1848-as első hazai törvény és az 1878. évi V. törvény, 
valamint egyes későbbi törvényalkotási törekvések ösz- 
szehasonIrtásával a sajtóbüntetőjog XIX. század-végi 
reformjának szabályozási megoldásait dolgozta fel. Az 
előadó a márciusi forradalom egyik legfontosabb jogal
kotási termékének értékelte az 1848-as törvényt és rá
mutatott arra, hogy a jogszabály átfogó jelleggel rendez
te a magyarországi hírlapok viszonyait s működési fel
tételeit, valamint számos lényeges rendészeti s jó  né
hány vitatott büntetőjogi tételt tartalmazott. Elsőként a 
sajtódeliktumok két nagy csoportjának -  a magánsze
mélyek sérelmére elkövetett bűncselekmények és a po
litikai jellegű tényállások -  mélyebb vizsgálatát tartotta 
indokoltnak. Ezen belül is a hatodik paragrafus fontos
ságát hangsúlyozta, melynek kapcsán kiemelte a 
„Sanctio Pragmaticánál fogva megállapított s az uralko
dóház közösségében létező birodalmi kapcsolatnak tett
leges felbontására” irányuló izgatás, továbbá az alkot
mány erőszakos megváltoztatására és a törvényes felső
ség elleni engedetlenségre lázítás tényállását. A törvény 
további rendelkezései közül ezután a király és az uralko
dóház tagjainak személyét és a trónöröklés rendjét vé
delmező súlyos büntetési tételekkel fenyegetett tényál
lásokat, a „közbéke és csend” erőszakos megzavarására 
irányuló lázítást, a hatóságok, testületek rágalmazását 
szankcionáló deliktumokat vette szemügyre. Az előadó 
felhívta a figyelmet arra, hogy a kiegyezés utáni kor
mányerők az első magyar sajtótörvény büntető- és eljá
rásjogi tételeit nem tartották elégségesnek a szabad saj
tó vad „kinövései” elleni harcban s ezért már 1868-ban 
intézkedéseket terveztek a nyomtatott sajtó megrend-



Jog
szabályozására, mely hosszas előkészítő munka után az 
első magyar büntetőjogi törvénykönyvben nyerte el 
végső alakját. Ezzel a fordulattal a kutató átvezette hall
gatóságát előadásának a Csemegi Károlyról elnevezett 
1878. évi V. törvény s néhány későbbi, hasonló tárgyú, 
törvényalkotási kísérlet jellemzőinek egyes kérdéseivel 
foglalkozó részére. A fő problematikát abban látta, hogy 
ezen reformtörekvések ellenére a nemzetiségi és ellen
zéki hírlapirodalom büntetőjogi megzabol ázására még
sem került sor: az új kódex tényállásai nem voltak szá
mosabbak, a szankciók elvétve szigorodtak, nem válto
zott a fokozatos felelősség intézménye sem, mint ahogy 
még hosszú évtizedekig laikus polgárok alkotta esküdt
székek ítélkeztek ilyen ügyekben. Végkövetkeztetés
ként az előadó arra a megállapításra jut, hogy okkal fo
galmazható meg az a tárgyilagos szentencia, hogy a ki
egyezés utáni korban a magyar sajtó hosszú ideig leg
szabadabb korszakát élhette.

Szalóki Gergely, doktorandust (KRE-ÁJK), munkája 
középpontjában a fogházbüntetés, mint a Csemegi kó
dex idején a leggyakrabban alkalmazott szabadságbün
tetés állt. Az előadó e büntetési nem szabályozását és 
annak későbbi változásait tekintette át. valamint ezen 
szabályozás sajátosságainak és változása okainak mé
lyebb dogmatikai elemzését végezte el. Kiindulópont
ként elismerően szólt az intézmény szabályozásának

megalkotásakor iránytűként szolgáló 1843. évi Deák
féle törvényjavaslat és a külföldi modellek megoldásai
ról, hozzátéve, hogy a végül elfogadott törvényi szabá
lyozás és annak szerkezete az akkori Európa színvona
lával teljes mértékben felvette a versenyt. Az előadó ezt 
követően elsőként a szabályozás szerkezetét vázolta fel. 
Kritikusan szólt a fiatalkorúakra vonatkozó szabályok 
szegényességéről, azt azonban említésre méltónak tar
totta, hogy a jogalkotó létrehozott egy teljesen új, a fia
talkorúak büntetés-végrehajtásának ellenőrzésére hiva
tott jogintézményt: a felügyelő bizottságot. A követke
zőkben az előadó bemutatta az ún. I. Büntetőnovella 
módosító rendelkezéseit és ezzel összefüggésben kitért 
a megváltozott rendelkezések vonatkozásában Edvi Il
lés Károly álláspontjának és következtetéseinek ismer
tetésére is. A módosítás értékelésénél újfent részletesen 
foglalkozott a fiatalkorúakat érintő változások vizsgála
tával, e körben is különösen, az új szankciók közül, a 
próbára bocsátás és a fogház-államfogház szabályait 
vette górcső alá. Végezetül az előadó még néhány to
vábbi módosítást említett, eljutva a 81/1945 ME rende
letig, amely törölte a magyar büntetési rendszerből az 
önálló szabadságbüntetésként működő fogházbüntetést, 
ami csak mint az egységes szabadságvesztés fokozata 
tért vissza az 1971. évi 28. tvr.-rel.

Deres Petronella

Szeminárium 
a jog alapjairól 

Frankfurtban

A  jog alapjai (Grundlagen des Rechts) címmel 
2005. szeptember 28. és október 8. között a 
frankfurti európai jogtörténettel foglalkozó Max- 

Planck Intézet (Max-Planc-Institut für Europáische 
Rechtsgeschichte, Frankfurt) -  egy nagyszabású kelet
európai projekt részeként -  jogtörténeti szemináriumot 
tartott.

A konferencia tizenhárom előadással valóban -  a 
jogtörténet határait a jogelmélet irányába némileg kitá
gítva -  felölelte mindazt, ami hagyományosan a jog 
alapjainak tekinthető. A téma rendkívül tág megfogal
mazása egyrészről kellő szabadságot biztosított az elő
adók számára, másrészről azonban immanens módon 
magában hordozott egyfajta szükségszerű felületessé
get. Mindezek mellett és ellenére minden előadás során 
sikerült valamilyen módon a lényeg megragadásával a 
résztvevők nagy részének aktivizálni és érdemben be
szélgetni, gondolkozni és építő jelleggel vitatkozni az 
adott kérdéskörről.

Rainer Maria Kiesow a XIX. századi német jogtudo
mány sajátos, minden más jogrendszertől eltérő jogfor
rási szerepét taglalta „Rechtswissenschaft -  was ist

das?” címmel tartott nyitóelőadásában. Szemléletes 
módon elemezte Kiesow a német államiság történelmi- 
társadalmi-politikai fejlődésének eredményeképpen ki
alakult sajátosságként azt a tényt, hogy a joghistória egy 
adott időpontjában, Puchta, Windscheid és Savigny ál
tal meghatározott korszakban Németországban a tételes 
jog és a bírói jogalkalmazás által kimunkált jog mellett 
jogforrási rangra emelkedik a jogtudomány.

Stejfen Bruendel ,.Recht und Gesellschaft" címmel 
tartott előadása, majd az az alapján kialakult élénk disz
kusszió rámutatott arra, hogy a hatékony, önmeghatáro
zó és „önműködő” civil társadalom létrehozása a mo
dern demokrácia szükségszerű része, mindazonáltal 
ezen követelmény megvalósítása csak szerves fejlődés 
eredményeként válhat hathatós érdekérvényesítő esz
közzé.

Michael Kempe „Ursprungstheorien des Rechts” 
címmel a téma szerint elméleti és a jogtörténet kezdete
ihez vezető kérdéskörrel nagyon is aktuális problémá
kat ragadott meg. A jog alapvető binális kódja: a jogos- 
jogtalan kérdésfeltevésből kiindulva vizsgálta a legali
tás és az illegalitás határának meghatározhatóságát -  a 
kalózok mára már-már romantikusnak tűnő tevékenysé
gével összehasonlításban elemezve -  a terrorizmus kap
csán.

Heinz Mohnhaupt és Barbara Dölemeyer az elvi ki
indulási pontokon továbbhaladva a jogalkotás alapvető 
szempontjait, feltételeit és jellemzőit vázolták fel „Zűr 
Theorie und Geschichte dér Gesetzgebung in Európa” 
és „Kodifikation” címmel tartott előadásaikban.


